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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 

Identificació de la sessió  
 

Núm.:      29 

Caràcter:  Ordinària 
Data:   16 de juliol de 2018 
 
Durant la sessió de la junta de govern local, es van acordar els següents punts: 
 
Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior. 
 
APROVADA PER UNANIMITAT pels membres assistents a la sessió de  la Junta de Govern Local. 

 
Inici expedient instal·lació i contractació càmeres de vigilància, exp. Gest. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 de juliol de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents, 

 

ACORDA: 
 

PRIMER.- Iniciar expedient i/o projecte sobre la necessitat de disposar d’un sistema de càmeres 
de videovigilància en espais municipals, i que permeti el seu control, a efectes de garantir la 

seguretat vial i de les persones. 

 
SEGON.- Que per part del Cap de  al Policia Local i el tècnic municipal s’elabori una memòria 

justificativa, on indiqui la necessitat de realitzar la contractació del subministrament i instal·lació 
d’un sistema de càmeres de vídeo vigilància connectades en xarxa, i integrades amb la 

infraestructura informàtica.   
 

TERCER.- Que, per la Unitat de contractació i els Serveis tècnics Municipals, s'emeti Informe 

corresponent a la modalitat contractual i el procediment a seguir en relació amb l'adjudicació 
del contracte.  

 
QUART.- Que per part de Secretaria-Intervenció  s'emeti informe d'existència de crèdit, que 

acrediti que existeix crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la 

celebració del contracte; i així mateix, així com el procediment legal a seguir. 
 

CINQUÈ.- Notificar el present acord als organismes escaients i als corresponents àmbits de 
gestió d’aquest Ajuntament. 

                                                             ----------------  

 
Acord desistiment contracte de subministrament d'una embarcació, exp. Gest. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 de juliol de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents, 

 
ACORDA: 

 

PRIMER. Incoar el procediment per acordar si escau el Desistiment del Procediment 
d'Adjudicació. 
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SEGON.- Que per Secretaria emeti informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir 

per dur a terme el desistiment al procediment d'adjudicació i sol·licitar informe dels Serveis 
Municipals, si s’escau,  sobre la valoració dels aspectes econòmics a liquidar. 

 

TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord als corresponents àmbits de gestió d’aquest Ajuntament 
i als licitadors de l’inici de l’expedient. 

                                                             ----------------  
 

Aprovació liquidacions neteja solars, exp. Gest 851 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 de juliol de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Aprovar la relació de liquidacions pels imports esmentats a la part expositiva 

corresponents als treballs realitzats per  l’Ajuntament en els diversos solars bruts del municipi i 

que aniran a càrrec dels titulars de les finques objecte d’aquest expedient.  
 

SEGON: Donar trasllat de les liquidacions aprovades als interessats i a Tresoreria-Intervenció.   
                                                                                            

                                                             ----------------  
 

Expedient activitat JUST- IN 2 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 de juliol de 2018, 
La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA:  

 

PRIMER: Obrir actuacions prèvies al procediment sancionador, amb motiu de l’incompliment per 
part del Sr. ────, del requeriment d’aportació de Certificat de realització de mostreig que 

acrediti el compliment  acústic de l’activitat de Sala de Festes amb espectacle ubicada a la Trav. 

Barcelona, núm. 3.  
 

SEGON: Que per part dels  serveis jurídics i tècnics de la Corporació s’informin al respecte del 
procediment a seguir  i  circumstancies rellevants  respectivament. 

                                                             ----------------  

 
Exp. d'ocupació via pública 1081/18-T 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 de juliol de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 

ACORDA:  
 

PRIMER: Atorgar llicència per a dur l’ocupació de via pública a precari amb taules i cadires amb 
finalitat lucrativa per a l’exercici 2018, a l’emplaçament que consta a l’encapçalament, amb 

subjecció a les condicions generals i, en el seu cas, les particulars que s’estableixen:  
 

A.- El sol·licitant haurà d’especificar els elements a instal·lar i que han de ser com a 
mínim  el nombre de taules i cadires , m2 a ocupar, i tipus de tanca o senyalització , i 
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qualsevol altre que el sol·licitant consideri necessari. L’ocupació de la superfície 
escollida per l’interessat, es durà a terme sempre seguint les indicacions dels serveis 
municipals. 
 
B.- Cada taula vindrà dotada d’un màxim de 4 cadires. S’entendrà la relació 1 taula=4 
m2 d’ocupació, aproximadament. 
 
C.-   El sol·licitant ha de guardar l’ordre públic i vetllar pel bon funcionament de 
l’activitat, així com del correcte comportament dels usuaris  de la terrassa. Si la 
instal·lació no s’adequa a les condicions establertes a la llicència, l’ajuntament li 
comunicarà fefaentment per tal que subsani  les deficiències i,  disposarà d' un termini 
de tres dies naturals, des de la comunicació fefaent, per la subsanacio de les mateixes.  
 
D.- El sol·licitant s’obliga a complir en tot moment el previst al Reglament regulador per 
a l’ús de l’espai  i ocupació de la via pública amb taules i cadires per a terrasses i altres 
elements de bars i similars així com les Ordenances Municipals (sorolls, 
mediambiental,...), de comportaments cívics i legislació aplicable en aquesta matèria.  

 
SEGON: Aquesta llicència caducarà i restarà sense efectes a l’acabament del període sol·licitat 

de 6 mesos a partir del 9 de juliol de  l’exercici anual 2018.  
 

TERCER: Aquesta llicència podrà ser revocada en qualsevol moment per raons d’interès públic. 

 
QUART: Aprovar la liquidació provisional practicada, corresponent al preu per m2 ocupats i 

sol·licitats en la seva instància. 

 
La present autorització no exclou ni suposa les d’altres organismes que siguin necessàries per 

raó de l’activitat, emplaçament o d’altres factors, de l’obtenció de les quals no queda eximit 
l'autoritzat. 

                                                             ----------------  
 

Revisió de taxes Exp. T-05/2018-371. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 de juliol de 2018. 
La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió 

 
ACORDA: 

 
PRIMER.- Accedir a la petició presentada per la senyora ────  i en conseqüència procedir a la 

devolució de la taxa d’ocupació de una plaça  de la zona d’estacionament controlat 

corresponent al període de temps expressat a la sol·licitud i que ascendeix a la quantitat de 

quatre-cents euros (400,00 €). 
 
SEGON.- Comunicar el present acord a la Sra. ──── i al  Departament de Comptabilitat. 

                                                             ----------------  
 

Exp. d'obres núm. 802/18-70. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 de juliol de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.  
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ACORDA:  
 

PRIMER: Atorgar llicència  per a dur a terme les obres anomenades a l'encapçalament, amb 
subjecció a les condicions generals que s'annexen a aquesta resolució i, en el seu cas, les 

particulars que s'estableixen: 

 
-    L’import de la fiança ascendeix a 150,00 EUROS,  en aplicació del Decret 89/2010 de 29 de 

juny      pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició i 
l’ordenança municipal de gestió de residus i runes.  

 
SEGON: Aquesta  llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.  

 

TERCER:  Comunicar als interessats que quan les obres no es comencin dins el termini d'un any 
a comptar de la data de presentació de la sol·licitud de llicència o no s'acabin en el termini de 

tres anys, aquesta  s’entendrà caducada i restarà sense efectes, amb la pèrdua conseqüent dels 
drets a indemnització i a devolució de taxes,  

 

QUART:  Aprovar la liquidació provisional practicada, i que es notifica com annex d’aquesta 
resolució.  

 
Aquesta autorització no exclou ni suposa la d'altres organismes que siguin necessàries per raó 

de l'activitat, emplaçament o d'altres factors, de l'obtenció de les quals no queda eximit 
l'autoritzat.  

                                                             ----------------  

 
Exp. d'obres núm. 1092/18-107. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 de juliol de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.  

 

ACORDA:  
 

PRIMER: Atorgar llicència  per a dur a terme les obres anomenades a l'encapçalament, amb 
subjecció a les condicions generals que s'annexen a aquesta resolució i, en el seu cas, les 

particulars que s'estableixen:   

 
CALCUL FIANÇA PER REPOSICIÓ DE PAVIMENTS: 

 

                  Les obres es realitzen sobre vial  

Vial d’asfalt        0.5 ml 

 Per tant, el tècnic que subscriu entén que procedeix accedir a la sol·licitud en quan a la 

afectació d’una calçada en bon estat de conservació, i garantir la seva correcta reposició.  

 

Donat que les obres afecten a  paviment de calçada, caldrà dipositar fiança per respondre de la 

correcta reposició dels diferents paviments afectats.  

 

Les condicions de reposició serán: 

 

La calçada on es troba l’arqueta ha estat renovada en els darrers anys. L’arqueta va quedar 

soterrada en la execució d’aquestes obres. Al anivellar-la amb la rasant del vial, caldrà que la 

reposició es realitzi amb cura per tal de que el perímetre de la tapa resti amb geometria rectilínia 
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amb el paviment i que l’espai entre la tapa i la resta de vial sigui replè amb material adequat que 

no suposi una mala imatge pel conjunt. Si la reposició no es realitzes correctament, caldrà refer 

tot el ample de vial en una franja de 4.00 m o sigui una reposició d’uns 28.00 m2. Es realitza la 

valoració de la fiança en el pitjor dels casos per tal de tenir cobertes totes les possibilitats.  

 

 

Calçada:   

7x4 x 70,00€/m2                  1960,00€ 

 

 

 FIANÇA A FORMALITZAR                           1960,00€ 
                            

o El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques o millors del que es va 

construir en el seu dia i serà amb materials perfectament mimetitzats amb el seu entorn. 

o La fiança per tal de garantir la correcta reposició del ferm ascendeix a 1960 €. 

 
Les obres quedaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit.  
 
- Previ a l’inici de les obres caldrà comunicar-ho a lAjuntament (Tel. 977400012) amb una antelació 
mínima de 5 dies hàbils. 
 
- No es podrà iniciar l’obertura de la via pública fins que no quedi acreditat de manera fefaent la 
disponibilitat dels materials que s’han d’emprar en la reposició de la mateixa.  
 
- Caldrà preveure una coordinació entre la empresa executant de les obres i la policia local per tal de 
que les afeccions al transit viari siguin compatibles amb el desenvolupament de l’activitat ordinària. 
 
- En les canalitzacions en calçada s’haurà de deixar com a mínim un carril de circulació alternativa.  
 
- Caldrà que el sol·licitant disposi en tots aquells traçats que afectin el subsòl de plànols 
d’instal·lacions existents de les diferents Companyies:  SOREA, ENDESA, NEDGIA INSTAL·LACIONS 
MUNICIPALS, POSSIBLES SERVITUTS ETC.  Els treballs s’executaran amb la cura necessària per tal de 
garantir la seguretat de les instal·lacions existents, efectuant cales i treballs manuals quan calgui. 
 
El termini màxim per al tancament de la rasa serà d’una setmana des de l’inici dels treballs 
d’obertura. 
 
Serà obligació del contractista la neteja posterior de la zona afectada per tal d’evitar l’imposició de 
sancions. 
 

 
SEGON: Aquesta  llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.  

 

TERCER:  Aquesta llicència caducarà i restarà sense efectes, amb la pèrdua conseqüent dels 
drets a indemnització i a la devolució de taxes, quan les obres no es  comencin dins el termini 

d'un any a comptar de la data de notificació d’aquest acord,  o no s'acabin en el termini indicat.  
 

QUART: Aprovar la liquidació provisional practicada essent  la base imposable el pressupost 

provisional per import de 1960,00 €. 
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Aquesta autorització no exclou ni suposa la d'altres organismes que siguin necessàries per raó 
de l'activitat, emplaçament o d'altres factors, de l'obtenció de les quals no queda eximit 

l'autoritzat.  

                                                            ----------------  
 

Exp. d'obres núm. 1086/18-106. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 de juliol de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 

ACORDA:  

 
PRIMER: Donar la conformitat a la comunicació presentada  per a dur a terme les obres 

anomenades a l'encapçalament, amb subjecció a les condicions generals que s'annexen a 
aquesta resolució i, en el seu cas, les particulars que s’estableixen: 

 

 -    L’import de la fiança ascendeix a 150,00 EUROS,  en aplicació del Decret 89/2010 de 29 de 
juny      pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició i 

l’ordenança municipal de gestió de residus i runes.  
 

SEGON: Aquesta  conformitat s'atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.  
 

TERCER:  Comunicar als interessats que quan les obres no es comencin dins el termini d'un any 

a comptar de la data de presentació de comunicació prèvia o no s'acabin en el termini de tres 
anys, aquesta  s’entendrà caducada i restarà sense efectes, amb la pèrdua conseqüent dels 

drets a indemnització i a devolució de taxes,  
 

QUART:  Aprovar la liquidació provisional practicada, i que es notifica com annex d’aquesta 

resolució.  
 

Aquesta  conformitat no exclou ni suposa l’autorització d'altres organismes que siguin 
necessàries per raó de l'activitat, emplaçament o d'altres factors, de l'obtenció de les quals no 

queda eximit l'autoritzat.  

 
                                                           ----------------  

 
Exp. d'obres núm. 1073/18-105. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 de juliol de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.  

 

ACORDA:  
 

PRIMER: Atorgar llicència  per a dur a terme les obres anomenades a l'encapçalament, amb 
subjecció a les condicions generals que s'annexen a aquesta resolució i, en el seu cas, les 

particulars que s'estableixen:   

 
CALCUL FIANÇA PER REPOSICIÓ DE PAVIMENTS: 

 

                                             Vorera 2,09*0,4 x  X 40,00 €/m2               33,44 €. 
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                                             Calçada 3,5 x 4 X 70,00 m2                     980,00€ 
 
Fiança a formalitzar                                                                            1013,44 € 
 

o El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques o millors del que es va 

construir en el seu dia i serà amb materials perfectament mimetitzats amb el seu entorn. 

o La fiança per tal de garantir la correcta reposició del ferm ascendeix a 1013,44€. 

 
Les obres quedaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit.  
 
- Previ a l’inici de les obres caldrà comunicar-ho a lAjuntament (Tel. 977400012) amb una antelació 
mínima de 5 dies hàbils. 
 
- No es podrà iniciar l’obertura de la via pública fins que no quedi acreditat de manera fefaent la 
disponibilitat dels materials que s’han d’emprar en la reposició de la mateixa.  
 
- Caldrà preveure una coordinació entre la empresa executant de les obres i la policia local per tal de 
que les afeccions al transit viari siguin compatibles amb el desenvolupament de l’activitat ordinària. 
 
- En les canalitzacions en calçada s’haurà de deixar com a mínim un carril de circulació alternativa.  
 
- Caldrà que el sol·licitant disposi en tots aquells traçats que afectin el subsòl de plànols 
d’instal·lacions existents de les diferents Companyies:  SOREA, ENDESA, TELEFÒNICA, 
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, POSSIBLES SERVITUTS ETC.  Els treballs s’executaran amb la cura 
necessària per tal de garantir la seguretat de les instal·lacions existents, efectuant cales i treballs 
manuals quan calgui. 
 
El termini màxim per al tancament de la rasa serà d’una setmana des de l’inici dels treballs 
d’obertura. 
 
Serà obligació del contractista la neteja posterior de la zona afectada per tal d’evitar l’imposició de 
sancions. 
 

 
SEGON: Aquesta  llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.  

 
TERCER:  Aquesta llicència caducarà i restarà sense efectes, amb la pèrdua conseqüent dels 

drets a indemnització i a la devolució de taxes, quan les obres no es  comencin dins el termini 

d'un any a comptar de la data de notificació d’aquest acord,  o no s'acabin en el termini indicat.  
 

QUART: Aprovar la liquidació provisional practicada essent  la base imposable el pressupost 
provisional per import de 1243,44 €. 

 

 
Aquesta autorització no exclou ni suposa la d'altres organismes que siguin necessàries per raó 

de l'activitat, emplaçament o d'altres factors, de l'obtenció de les quals no queda eximit 
l'autoritzat.  
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                                                             ----------------  
 

Expedient d'activitat 977/18-A12 CAIXABANK; SA 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 de juliol de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Donar per complimentat el tràmit de comunicació de canvi de titularitat a favor de 

CAIXABANK, SA, de l’activitat d’oficina bancaria al c. Antoni Asens, núm. 16. 
 

SEGON: Donar per complimentat el tràmit de comunicació de la modificació de l’activitat 

d’oficina bancaria  ubicada a c. Antoni Asens, núm. 16,  d’aquest municipi, d’acord amb el 
tràmit de declaració responsable d’activitat econòmica innòcua, que s’estableix als articles 

13.1.a) i 14 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 

econòmica. 

 
TERCER: Inscriure les noves dades de l’esmentada activitat en el Registre municipal d'activitats. 

 
QUART:  Aprovar la liquidació practicada i que es notifica com annex d'aquesta resolució. 

 
CINQUÈ. Comunicar a l’interessat que l’activitat haurà de disposar del seu pla d’emergència de 

riscos laborals a nivell intern. 

 
SISÉ: La retolació de l'activitat serà sempre, al menys, en català (exceptuant els noms propis), 

d'acord amb el que s'estableix a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 
 

SETÉ: Aquesta conformitat no exclou ni suposa les autoritzacions d'altres organismes que siguin 

necessàries per raó de l'activitat, emplaçament o altres factors de l'obtenció de les quals no 
queda eximit el titular de l'activitat. 

 
VUITÉ: Notificar aquest acord als interessats. 

                                                             ----------------  

 
Aprovació factures i despeses. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 6 de juliol de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA:  

  

PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) i el pagament de les despeses 
incloses a l’exp. Gest. 1097/2018, per import de 18.242,69 €, elaborada per la intervenció 

municipal, la qual s’incorpora com a document annex en aquesta acta. 
 

SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la seva 

comptabilització als efectes oportuns. 
---------------- 

 
Sol·licituds del personal al servei de la Corporació 
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Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 de juliol de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA: 

 

PRIMER:  Accedir  a  les  sol·licituds realitzades. 
                                                             ----------------  

 
Sol·licitud vestuaris pavelló municipal 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 de juliol de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

ACORDA: 

 
PRIMER: Concedir autorització al Sr. ──── per tal que els jugadors d’un partit de futbol puguin 

utilitzar els vestuaris del pavelló municipal el 20/07/18, de 20:00 a 21:00 hores. 

 
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord al Sr. ────, a la regidoria d’Esports i al responsable del 

pavelló municipal. 

                                                             ----------------  

 
Petició del CCRE d'espai per servei SIS 

No es tractà per no haver-hi. 
                                                             ----------------  

 

Sol·licitud subvenció Grup Teatral de Móra d'Ebre, exp. gest. 1112/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 de juliol de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 

ACORDA: 
 

PRIMER: Aprovar una subvenció econòmica de 1.500 EUROS a la Grup Teatral  de Móra d’Ebre. 

 
SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 23-330-48900 (07), Grup 

Teatral  de Móra d’Ebre, del pressupost de l’exercici 2018. 
 

TERCER: Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Tresoreria-Intervenció, a la regidoria 

de Cultura i al Grup Teatral  de Móra d’Ebre. 
                                                             ----------------  

 
Adquisició drets funeraris nínxol 73CV, exp. Gest. 1113 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  16 de juliol de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels  membres assistents a la sessió,  

 

ACORDA: 
 

PRIMER: Atorgar la concessió del dret real d’ús privatiu del nínxol núm. 73CV, a instància de la 
interessada, de forma exclusiva i excloent, per un període 50 anys a la Sra. ────, NIF. 

390XXXXX,, a raó del decés de la Sra. ────. 
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SEGON: Informar a la Sra. ──── que vindrà obligada mitjançant el pagament anual de la taxa 

que l’ajuntament pugui establir per a la conservació del Cementiri, que seran fixats en 
l’ordenança Fiscal corresponent. 

 
TERCER: Donar trasllat a l’encarregada de l’àrea de cementiri, a BASE Gestió  i comunicar 

aquest acord a la  Sra. ────  com a titular del dret.  

                                                             ----------------  

 


